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Attention: Mission Agencies interested in cooperating with the Romanian Baptist Union,
Greetings in the name of our Lord Jesus Christ.
The Baptist Union of Romania, through the Mission Department, is privileged to invite
you to a working conference for the purpose of mutual and better cooperation for the Glory of
our God.
This conference is open to international mission agencies currently working with
Romanian Baptist churches across the country or interested in becoming partners with us for the
extension of God’s kingdom. Specifically, we are encouraging the attendance of every mission
group and organization which has utilized the assistance of the Baptist Union in issuing letters of
invitation for Romanian visa applications for their workers. In addition, we welcome to this
conference mission agencies which are working with Romanian Baptists in the Western Europe
Diaspora.
The event will take place on the 3rd of April 2012 from 10.00 AM to 14.00 PM and will
include a brief lunch together. The location of the event is at the offices of the Baptist Union –
str. Dambovitei nr 9-11, sector 6, Bucuresti.
The session will be led by the President of the Romanian Baptist Union. Every
organization in attendance will be given 3 to 5 minutes to introduce their activities and ministry
vision. Please bring printed materials or electronic files that can easily be shared and offered to
all of the participants.
To register for this venue, please write to the Mission Department of the RBU before 30th
of March 2012, at: misiunebaptista@gmail.com or call the office at: 021 430 00 39, Fax 021 430
29 42.
Looking forward to meeting you,

President of RBU,
Dr. Otniel Bunaciu

În atenția Organizațiilor Misionare Internaționale dornice să conlucreze cu Uniunea Bisericilor
Creștine Baptiste din România,
Vă salutăm în numele Domnului nostru Isus Hristos.
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, prin Departamentul de Misiune al
UBR, are deosebita bucurie de a vă invita la conferinţa de lucru în vederea cunoașterii reciproce
și pentru o conlucrare mai strânsă spre slava lui Dumnezeu.
Această invitație este deschisă tuturor organizațiilor misionare internaționale ce lucrează
pe teritoriul României în colaborare cu bisericile baptiste din România; celor care au solicitat și
obținut viza de ședere pentru misionarii internaționali prin UBR dar și celor care doresc o
colaborare mai apropriată cu bisericile creștine baptiste din România și diaspora română din
Europa Apuseană.
Evenimentul va avea loc în data de 3 aprilie 2012 între orele 10.00 și 14.00, incluzând
masa de prânz, la sediul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România din str. Dâmbovița,
nr 9-11, Sector 6, București.
Lucrările conferinţei vor fi conduse de preşedintele UBR – Otniel Bunaciu. În vederea
unei mai bune cunoașteri, vă rugăm să pregătiți materiale informaționale tipărite și/sau în format
electronic, ce pot fi prezentate participanților. Fiecare organizație va avea ocazia de a-și prezenta
activitatea în limita a 3 până la 5 minute.
Înscrierile de participare se fac la Departamentul de Misiune al UBR până la data de 30
martie 2012, la adresa de e-mail: misiunebaptista@gmail.com sau la Tel. 021 430 00 39, Fax
021 430 29 42.
Vă aşteptăm,
Dr. Otniel Bunaciu
Preşedinte UBR

